Kultūros paveldo objekto
būklės tikrinimo taisyklių priedas

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)
______Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra__________________________
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS
2012-11___ Nr.__
(data)

___Vilnius__
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
namo dalis
1. Pavadinimas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 1098
3. Adresas
Gaono g. 8
4. Valdytojas________________________________________________ ________________________
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _______________________________________
II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS
7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:
tūrinė erdvinė kompozicija – V namo dalis kompaktinio tūrio, stačiakampio plano, 3 aukštų, su pastoge
ir rūsiu (2008 m. V namo dalis restauruota: V namo dalyje įrengta pastogė su stoglangiais; Š, R ir P
korpusai - TRP 2, 3, 4 atstatyti ant senų pamatų; po visu statiniu ir kiemu suformuota dviejų lygių
požeminė automobilių stovėjimo aikštelė); stogo forma – dvišlaitė; kiti stogo elementai – tinkuoto plytų
mūro dūmtraukių tipas;
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos – V fasado II–III a. langų,
R fasado I–III a. langų ir durų bei vidaus durų stačiakampės angos; V fasado įvažiavimo į vidaus kiemą
bei koridorių, laiptinių ir pereinamų patalpų angos su segmentinėmis sąramomis (būklė gera); sienų
nišos - R fasado III a. ir įvažiavimo į vidaus kiemą angos, I a. koridoriaus, I-III a. bei rūsio patalpų nišos
su segmentinėmis sąramomis ir stačiakampės (būklė gera);
fasadų architektūrinis sprendimas - architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus pastogę su V ir R
fasadų stoglangiais, V fasado I a. langų ir durų angas); fasadų architektūros tūrinės detalės - R fasado
II-III a. atvirų galerijų tipas (galerijos įrengtos XIX a., sovietmečiu ir 2008 m. rekonstruotos, būklė gera);
konstrukcijos - akmenų ir plytų pamatas su cokoliu (būklė gera); tinkuoto plytų mūro sienos (būklė
gera); tarpaukštinės perdangos (pakeistos, išskyrus su polichrominiu dekoru); įvažiavimo į vidaus kiemą
angos cilindrinė su plytų mūro kryžminiais skliautais perdanga (būklė gera); rūsių plytų mūro cilindrinės
ir kryžminės skliautų perdangos (būklė gera); I a. patalpų plytų mūro cilindrinės su liunetėmis perdangos
(būklė gera); medinė gegninė stogo konstrukcija; inžinerinė įranga - II ir III a. patalpų židinių tipai
(būklė gera);
lubų, sienų apdaila – II ir III a. patalpų sienų polichrominė tapyba; I-III a. koridorių, laiptinių lubų
profiliuoti tinko karnizai (būklė gera);
žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais
25504, A1610K);
artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio
teritorija 16073, U1P.
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8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas
suremontuotasF01-15).

Pastatas yra trijų aukštų, 2008 metais pilnai

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2012 m.
15 nuotraukų
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

2012-11

(metai, mėnuo, diena)

______________
(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)
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